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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

 

Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari komponen perekonomian 

suatu bangsa yang ikut mempengaruhi sendi-sendi kehidupan. Oleh karena 

itu, rumah tangga memegang peranan penting khususnya yang berkaitan 

dengan penghasilan/pendapatan yang dihasilkan. Rumah tangga yang baik 

adalah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik pangan, sandang, 

dan papan. Dengan demikian tanpa penghasilan yang memadai, maka 

sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi jika hanya 

mengandalkan penghasilan dari pekerjaan seorang suami yang pas-pasan. 

 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah 

dengan mengikutsertakan peran istri (perempuan). Tidak dapat dipungkiri 

bahwa perempuan juga memiliki sejumlah potensi yang jika 

dikembangkan maka akan dapat menunjang kelangsungan hidup sehari-

hari. Peran serta perempuan sangat penting dan diperlukan guna 

peningkatan perekonomian rumah tangga, yang semuanya dapat 

diwujudkan hanya dengan kesadaran yang tulus dari diri perempuan itu 

sendiri. 
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Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan bangsa hakekatnya 

meliputi upaya untuk meningkatan kedudukan, peranan, kemampuan 

kemandirian serta ketahanan mental dan spritual perempuan, sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia, yaitu: 

a. Peningkatan kedudukan perempuan dimaksudkan agar perempuan 

makin berperan aktif sebagai subyek pembangunan di samping 

sebagai obyek pembangunan; 

b. Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan dimaksudkan 

agar perempuan dapat memberikan sumbangan yang optimal bagi 

pembangunan bangsa, dengan tetap memperhatikan kodrat serta 

harkat dan martabatnya; 

c. Peningkatan kemampuan perempuan dimaksudkan agar perempuan 

dapat mengembangkan diri secara optimal sehingga makin 

meningkat kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

keterampilannya penguasaannya; 

d. Peningkatan kemandirian perempuan dimaksudkan agar perempuan 

makin memiliki keyakinan dan kepercayaan akan kemmapuan dan 

kekuatannya sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan dan 

hambatan, dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada dalam 

diri dan lingkungan sekitarnya, serta mampu menentukan apa yang 

terbaik bagi diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya; 

e. Peningkatan ketahanan mental dan spritual dimaksudkan agar 

perempuan dapat lebih mantap memanfaatkan kesempatan berperan 
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aktif dalam segenap kegiatan pembangunan serta mampu 

menghadapi perubahan-perubahan baik di dalam masyarakat maupun 

di dunia internasional, dengan tetap bertumpu pada ajaran agama dan 

nilai luhur budaya bangsa berdasar Pancasila. 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peranan perempuan perlu 

ditingkatkan dengan berbagai usaha pemberdayaan, yang bertujuan untuk : 

a. terciptanya dan terbinanya keutuhan, kesejahteraan, kerukunan, 

dan kebahagiaan keluarga sebagai satuan kebersamaan, satuan 

pembinaan sumber daya manusia, satuan pelestarian dan 

pengambangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, satuan pembinaan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, satuan 

pembinaan kehidupan yang ekonomis-produktif, satuan pembinaan 

ketahanan nasional, satuan pelestarian, dan pembinaan fungsi 

lingkungan hidup, satuan pembinaan budaya IPTEK dan lain-lain, 

yang pertama dan utama; 

b. Terciptanya dan terbinanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara yang maju, mandiri, sejahtera lahir bathin, adil dan 

damai, serta aman tenteram, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

maupun masyarakat dan pergaulan dunia yang merdeka, 

bersahabat, tertib, dan damai serta berkeadilan dan berkemakmuran 

yang lebih merata. 

 

Sehubungan dengan pernyataan dan tujuan tersebut, maka pemerintah 

mengupayakan pembangunan di segala bidang, termasuk di dalamnya 
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pembangunan masyarakat pedesaan. Pembangunan di bidang itu 

diharapkan juga melibatkan perempuan. Permasalahan mendasar yang 

dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah upaya meningkatkan 

kemampuan ekonomi masyarakat yang rapuh akibat diterpa krisis ekonomi 

yang berkepanjangan pada tahun 1998. Lambatnya pemulihan ekonomi 

menimbulkan dampak krisis multidimensi, yang berpengaruh terhadap 

perkembangan sosial politik dan keamanan yang ada di Indonesia. Hal 

tersebut terdampak pula pada daya tarik investasi bagi modal asing dan 

banyaknya PMA yang meninggalkan Indonesia akibat rendahnya etos 

kerja masyarakat kita dan banyaknya terjadi kerusuhan di beberapa daerah. 

 

Untuk mengatasi permasalahan komplek tersebut pemerintah telah 

melakukan pembangunan dengan melalui berbagai pendekatan, salah satu 

program utama yang sedang dikembangkan adalah otonomi daerah yang 

diharapkan dapat segera mempercepat kemampuan daerah dalam 

membangun wilayahnya sesuai dengan potensi dan keunggulan yang 

dimiliki. Pada program tersebut daerah difasilitasi dan dibina untuk 

mampu mengidentifiksi, menyeleksi dan mengambangkan unit-unit 

income generating diwilayahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

asli daerah (PAD). 

 

Sebagaimana diketahui bahwa karakteristik demografi masyarakat 

Indonesia adalah sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Oleh karena 

itu, sudah selayaknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia pada umumnya program pembangunan pedesaan merupakan 
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langkah yang paling strategis. Karena hal tersebut akan berhubungan 

langsung dengan permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat, 

sumberdaya alam spesifik dan potensial, karakteristik sosial budaya 

masyarakat setempat, sehingga kemanfaatan pembangunan lebih dapat 

dirasakan. 

 

Beberapa program pembangunan pedesaan yang perlu ditangani adalah 

peningkatan peran perempuan di sector informal, penanganan pasar 

sebagai upaya menyalurkan hasil-hasil produksi, dan tempat berusaha 

masyarakat guna dapat menunjang kemampuan rumah-tangga.  

Namun demikian pada kenyataannya para perempuan pedesaan belum 

sepenuhnya dapat menunjukkan peranannya dalam menunjang penghasilan 

rumah-tangganya. Hasil pra-survei yang dilakukan penulis di desa 

Purworejo kabupaten Pesawaran terhadap para perempuan menunjukkan 

peran yang bervariasi, seperti dalam tabel berikut : 
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Tabel 1. Jumlah Perempuan dan Jenis Pekerjaan di desa Purworejo    

kabupaten Pesawaran 

 

 

NO  

 

RESPONDEN (KK) 

JENIS PEKERJAAN  

JUMLAH IBU RT PNS INFORMAL 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

RT I 

RT II 

RT III 

RT IV 

 

52 

55 

47 

38 

 

24 

17 

12 

22 

 

27 

11 

30 

12 

 

103 

83 

89 

72 

 JUMLAH 192 75 80 347 

Sumber : Hasil pra-survei di desa Purworejo kab.Pesawaran tgl. 

                 22 April 2012 

 

Berdasarkan hasil pra-survei seperti dalam table di atas, menunjukkan 

adanya keragaman peranan dari para perempuan (Isteri). Peranan terbanyak 

adalah sebagai ibu rumah tangga, sedangkan yang lainnya bekerja di sektor 

informal dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Total perbandingan antara yang 

bekerja di sektor formal dan informal dengan yang tidak bekerja (hanya 

ikut suami), lebih banyak yang hanya sebagai Ibu Rumah Tangga (ikut 

suami). 

 

Adanya perbedaan peran perempuan di desa Purworejo kabupaten 

Pesawaran inilah yang menarik penulis untuk melihat lebih jauh faktor-

faktor yang mempengaruhi terbentuknya peran perempuan dalam 

meningkatkah penghasilan rumah tangga melalui sektor formal dan 

informal. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah yang timbul dapat di 

identifikasikan sebagai berikut : 

a. Masih rendahnya tingkat produktivitas dan kemandirian perempuan   

pedesaan  

b. Masih rendahnya partisipasi perempuan  dalam program pembangunan 

yang ada di desa selama ini. 

c. Belum adanya upaya peningkatan kemandirian perempuan di sektor 

formal dan informal. 

d. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya peran 

perempuan di sektor formal dan informal. 

 

1.3. Pembatasan masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah  di atas, maka dapat 

dibatasi masalahnya pada Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

peran perempuan dalam meningkatkan penghasilan rumah tangga melalui 

sektor formal dan informal di desa Purworejo kabupaten Pesawaran tahun 

2012. 
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1.4. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah  

“Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terbentuknya peran perempuan 

dalam meningkatkan penghasilan rumah-tangga melalui sektor  formal dan 

informal di desa Purworejo Kabupaten Pesawaran tahun 2012”. 

 

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Faktor-

faktor yang mempengaruhi terbentuknya peran perempuan dalam 

meningkatkah penghasilan rumah-tangga melalui sektor formal dan 

informal di desa Purworejo Kabupaten Pesawaran tahun 2012. 

 

1.5.2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan 

konsep-konsep ilmu pendidikan, wilayah kajian Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai moral 

Pancasila. Kajian penelitian ini berkaitan dengan upaya 

meningkatkan peran perempuan di sektor formal dan informal. 
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b. Kegunaan Praktis 

 

1). Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para perempuan di 

desa Purworejo Kabupaten Pesawaran agar dapat 

meningkatkan perannya di sektor formal dan informal,  

sehingga mampu menunjang kesejahteraan rumah-tangga  

2). Menambah  informasi dan pemahaman kepada masyarakat 

tentang kesetaraan gender. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1.6.1. Ruang Lingkup Ilmu 

 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan 

kewarganegaraan dengan wilayah kajian PKn pada aspek 

keterampilan warganegara (civic skill). 

 
 

1.6.2. Ruang Lingkup Subjek 

 

Adapun ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah para ibu 

rumah tangga yang bekerja di sektor formal dan informal di desa 

Purworejo Kabupaten Pesawaran tahun 2012. 

 
 

1.6.3. Ruang Lingkup Objek  

 

Adapun ruang lingkup objek dari penelitian ini adalah factor-faktor 

yang mempengaruhi terbentuknya peran perempuan di sektor 

formal dan informal. 
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1.6.4. Ruang Lingkup Wilayah  

 

Ruang lingkup wilayah dari penelitian ini adalah di desa Purworejo 

kabupaten Pesawaran. 

 

1.6.5. Ruang Lingkup Waktu  

 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat 

izin penelitian pendahuluan oleh dekan FKIP Universitas Lampung 

sampai dengan selesainya penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 


